
Update

Op 14 september heeft het kabinet weer een 

persconferentie gegeven. Daarbij is aangekon-

digd dat de coronamaatregelen vanaf 25 sep-

tember verder worden versoepeld.

Wat betekent dat voor u en wat verandert er 

voor onze bewoners, medewerkers en bezoe-

kers? Dat leest u hieronder.

Cliënten
Vanwege de hoge vaccinatiegraad hoeven de be-

woners van Bloemswaard, Parkwijk en Maronia

vanaf 25 september niet lager anderhalve 

meter afstand tot elkaar te houden. Dat geldt 

ook voor de bezoekers van onze dagcentra, de 

Open Eettafel en het Avondrestaurant. Vanaf 

25 september is er dan ook geen beperking meer 

aan het aantal bezoekers aan activiteiten en 

gasten in onze restaurants.

Voor toegang tot onze woonzorgcentra hoeft u 

geen QR-code of testbewijs te tonen.

Bezoek
Vanaf 25 september hoeven bezoekers geen 

mondkapjes meer te dragen (uiteraard mag dat 

wel) en hoeven zij – behalve tot onze medewer-

kers - ook geen anderhalve meter afstand meer 

te houden. Wel vragen wij iedereen elkaar de 

ruimte te geven.

Medewerkers
De vaccinatiegraad onder onze medewerkers (en 

bewoners) is hoog. Onze medewerkers zijn ech-

ter niet verplicht om zich te laten vaccineren. 

Wij zullen hen ook niet vragen of zij zijn gevac-

cineerd. Wel blijven wij al onze medewerkers 

dringend adviseren zich tegen corona te laten 

inenten.

Voor onze medewerkers blijft de anderhalve-

metermaatregel – voor zover mogelijk - in alle 

gevallen van kracht. 

Onze medewerkers blijven een mondkapje 

dragen bij de ADL-zorg. Ook is een mondkapje 

verplicht als een medewerker langer dan een 

kwartier op minder dan anderhalve meter af-

stand van één of meerdere cliënten verblijft. 

Dat kan bijvoorbeeld voorkomen in de huis-

kamers, de dagcentra of bij activiteiten. In alle 

andere gevallen is het dragen van een mond-

kapje niet meer verplicht. Uiteraard mogen 

onze medewerkers mondkapjes blijven gebrui-

ken en blijven wij hen daarvan voorzien.

Nieuwe bewoners
Nieuwe bewoners die niet zijn gevaccineerd, 

hoeven na hun verhuizing naar een van onze 

woonzorgcentra niet meer standaard in quaran-

taine. Of quarantaine noodzakelijk is, wordt per 

individuele situatie bekeken. Op verzoek van de 

bewoner of zijn/haar vertegenwoordiger zorgen 

wij ervoor dat er een vaccinatie of coronatest 

voor de bewoner wordt geregeld.

Quarantaine en isolatie
Als een bewoner wordt getest en in quarantaine 

zit, is bezoek niet mogelijk zolang de uitslag van 

de test niet bekend is.
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Is de uitslag positief en moet de bewoner in 

isolatie, dan is – in overleg met een van onze 

verpleegkundigen - beperkt bezoek mogelijk. 

De bezoeker moet dan wel de noodzakelijke 

beschermende middelen dragen.

Tot slot
Gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep 

adviseren wij iedereen die met onze cliënten in 

contact komt zich te laten vaccineren. Alleen zo 

kunnen wij het risico op besmetting en een ern-

stig ziekteverloop beperken!

Wij houden u op de hoogte! Heeft u vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op via 

info@hozo.nl. 

Basisregels

❖ Blijf thuis bij klachten

❖ Was uw handen vaak 

❖ Hoest en nies in binnenkant elleboog

❖ Gebruik papieren zakdoekjes

❖ Schud geen handen

❖ Geef elkaar de ruimte!
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